
Trollkroken august 2019 

MÅLPLAN 

TEMA: Bli kjent 

HOVEDMÅL: Barna på Trollkroken skal få tid til å bli bedre kjent med hverandre, rutine, 

regler og passe på at alle har det trygt og godt. 

 

 Hvordan jobber vi med dette? 

- Tilrettelegging  for voksenstyrt lek og frilek, skape gode relasjoner med hverandre (store og 

små). 

- Tilpasse felles rutiner og andre barns behov 

- Samlingsstund 

- Lese bøker/synge sanger 

- Snakke om regler som gjelder ute og inne. Sette grenser hva som er greit og ikke greit 

- Og etter hvert starte sakte men sikkert med de faste aktivitetene hverdagen. 

 

SOSIALT MÅL:  Hilse på hverandre/ høflighet  

 Det å hilse er en grunnleggende sosial ferdighet, som fremmer egen selvhevdelse, man 

viser interesse for andre og når man hilser skaper det kontakt med andre. Men det å si 

hei hjelper også barn/voksne til å få venner. 

 

Hvordan jobber vi med dette? 

- Barn, personal og foreldre skal si "Hei" og "Ha det"  til hverandre når de kommer og går 

barnehagen.  

- Si takk og svar når man blir spurt om noe. 

- Øve og repetere hver dag. 

- Personal og foreldre skal være gode og tydelige rollemodeller  

- Snakke om det i samlingsstunden, undre oss over hva slags følelse får du når blir sett og hørt? 

Hvilken følelse tror du de andre får når man hilser og snakker med andre? 

Spesielt denne måneden: 

 5. august Elina, Nika og Dennis begynner.  

 7. august Håkon begynner. 

 Planleggingsdag 15. og 16. august. Da er barnehagen stengt 

 Vi starter med vår første turdag i uke 34 

 Hurra for Sara som fyller 3 år den 25 august. Vi feirer dagen den 23. august 

 Hurra for Thea Sofie som fyller 3 år den 28 august. 

Velkommen til oss på Trollkroken, vi gleder oss til å bli bedre kjent med 

dere. 


